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Restaurant Bellahøj
Tlf. 38 28 90 00 - info@bellahoej.dk - www.bellahoej.dk

Besøg vores restaurant 
som har åben tirsdag til fredag 

fra kl. 17.00 til 22.00

Mortens aft en lørdag d. 10. november 2018
Hvert år til Mortens aft en tilbyder 

Restaurant Bellahøj en lækker traditionel tre retters menu:
Forret:

Hjemme gravad laks med sennepssauce
Hovedret:

Andesteg med rødkål, andejus og pocherede æbler
Dessert:

Gammeldags æblekage

278.-
pr. person

SÅ’ DET JUL IGEN
– OG DER SKAL IKKE MANGLE NOGET

Vivaldi Catering leverer den traditionelle julemenu til din fest.
Julemenuen skal være, som den plejer. Med lunt, koldt og sødt – og sprød svær. 

PRIS FRA 199 KR. 
Er du medlem af Club Vivaldi, får du tilmed et hav af point,

som giver dig rabat, næste gang du besøger os. 

Se hele menuen og bestil allerede i dag på vivaldicatering.dk
 eller ring til os på 52 512 512

Julebuff etten er vist med tilvalg

VIVALDI BRUNCH
Alt hvad der skal være til en god 
brunch – og lidt til...

· Røræg
· Ristet bacon
· Brunchpølser med ketchup
· Rösti
· Oksekødssalami  
· Rullepølse med sky og løg
· Marmelade
· Skæreost med radiser
· Brieost med friske druer
· Tern af frisk frugt
· Pandekager med ahornsirup
· Vivaldis brunchkage 
· Græsk yoghurt med müsli

PRIS FRA 129 KR. 
MIN. 10 PERSONER

Brunchen er vist med tilvalgt

Sorøvej 84, 4200 Slagelse

MUSIK: Værker af  Montever-
di, Vivaldi, Purcell og Barbara 
Strozzi bliver en del af debut-
koncerten, når sopran Eline 
Soelmark optræder. Det sker 
fredag 9. november kl. 19.30 
på Musikkonservatoriet i kon-
certsalen på Julius Thomsens-
gade 1. Der er gratis adgang. 

Med ved koncerten er også 
Camerata Øresund og koncert-
mester Peter Spissky. Eline So-
elmark debuterer fra konser-
vatoriets solistklasse.

 hee

AF HEIDI ENGELUND
hee@minby.dk

RUND DAG: Det var ganske 
unikt, da Gotvedinstituttet på 
Vodroffsvej 51 slog dørene op 
for første gang for 120 år siden 
til en verden af gymnastik. 

Det var gymnastikpædagog 
Helle Gotveds far, N.H. Ras-
mussen, der startede skolen 
med Københavns første gym-
nastiksal med ribber, bom-
me og barer, men også med 
en overflod af arkitektoniske 
detaljer og anekdoter, som er 
værd at nærstudere, når mu-
ligheden byder sig. 

En perle fra 1898
Søndag 11. november slår sko-
len dørene op for at lave rund-
visninger i det gamle gymna-
stikhus. 

Gotvedinstiuttet har startet 
et samarbejde med The Danish 
Club, der inviterer nysgerrige 
sjæle til unikke kulturoplevel-
ser i historiske huse i Dan-
mark, og gymnastikhuset fra 
1898 en udpeget til at få besøg.

Arkitekten bag gymnastik-
huset er P.V. Jensen Klint, 
der også tegnede Grundtvig-
skirken. 

Arkitekt P.V. Klint var en 
meget grundig herre, så da gul-
vet i gymnastikhuset store sal 
skulle lægges, så forsøgte han 
ikke en, men hele tre gange før 
han var tilfreds med gulvet.

Arkitekt viser rundt
Har du lyst til at komme med 
på en rundvisning i gymnastik-

huset på Vodroffsvej 51, så sker 
det søndag 11. november kl. 
14-16 i selskab med arkitekt 
Leif  Hansen og direktør for 
Gotvedinstituttet, Søren Ek-
mann. 

Deltagerne kommer rundt 
i alle krogene i det fine, gam-
le hus og undervejs, kan man 
lytte til fortællinger om de fine 
udsmykninger, som alle er træ-
skærerarbejde, og bruserum-

met med håndmalede, holland-
ske kakler. 

Et baderum var dengang 
ganske unikt, da ikke mange 
borgere for 120 år havde bru-
sebad derhjemme i privaten.

Sådan går man i bad
Grundlæggeren af gymnastik-
huset, N.H. Rasmussen, brugte 
en hel side i instituttets pro-
gram på at beskrive, hvordan 
man tager brusebad og frotte-
rer sig korrekt. 

Vil du med på rundvisning, 
så husk tilmelding og der er 
entré. 

Alle er velkomne og tilmel-
ding foregår på www.gotved.
dk, der er også mulighed for 
at komme på rundvisning an-
dre dage end netop søndag 11. 
november.

Tilmelding: http://www.got-
ved.dk/om-gotvedinstituttet/
tag-paarundvisning-

i-gymnastikhuset/

Gymnastikskole fylder 120 år
FØDSELSDAG. Københavns første gymnastiksal med ribber og 
bomme ligger på Vodroff svej 51. Gotvedinstituttet fylder 120 
år, og det bliver fejret 11. november med rundvisninger. 

Et kig ind i den gamle 
gymnastiksal, der stadig 
fl ittigt bliver brugt.  
Foto: Godtvedskolen

//// DET SKER

Nu tændes 200.000 julelys i Zoo
JULEÅBNING: Det bliver ganske enkelt magisk, når Zoo på fre-
dag 9. november har inviteret selveste julemanden indenfor til 
at tænde 200.000 julelys, som vil oplyse det ikoniske zootårn.

Lystændingen begynder klokken 16.00, hvorefter julemanden 
vil blive hentet af et par af sine trofaste rensdyr, som vil følge 
ham til julemandens hus. Og er du en af de 500 første børn, ud-
deler Zoo en nissehue. 

Hvis du derimod ikke kan nå at møde rensdyrene på fredag, 
så fortvivl ikke, for en stund flytter de nemlig ind ved siden af  
legepladsen. Her kan du komme helt tæt på dyrene og blive 
klogere på, hvorfor det kun er hunnerne, deres gevir, når jule-
tiden sænker sig. belo

Fredag blænder Zoo op for julen, når julemanden 
kigger forbi med sine rensdyr og tænder 
. julelys. Arkivfoto: Rikke Milling

En sopran giver debutkoncert

Eline Soelmark giver 
debutkoncert . november. 
Foto: Musikkonservatoriet

Klik ind og få nyheder, debat og guides fra din bydel


